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  Este trabalho apresenta um debate para consubstaciar a política de 

internacionaliação da UNEB, através do diálogo com a comunidade interna e 

externa, sobre os processos que envolvem a temática, visto que a sua capilaridade - 

Multicampia e Multirregionalidade precisam contemplar as exigências da 

contemporaneidade sobre as possibilidades de complementação de estudos e 

ampliação do conhecimento, através da mobilidade internacional, dos intercâmbio 

em outros países, bem como a valorização das culturas locais e regionais, mediante 

a difusão da mesma.   O objetivo é difundir a cultura da internacionalização no 

âmbito da universidade, na perspectiva multi-interdisciplinar envolvendo todas as 

dimensões da vida acadêmica, salientando o intercâmbio de conhecimentos com 

diferentes atores das mais diversas áreas, a mobilidade internacional; os Acordos 

de Cooperação  e o seu impacto para a Uneb, bem como  demonstrar as áreas de 

interesses e potencialidades das regiões em que a UNEB está situada.  Metodologia 

utilizada análise do conteúdo e documental, tendo como contexto as 24 cidades do 

interior da Bahia onde a UNEB está inserida. Tendo como pressuposto  a 

sociologia, o estado da arte será consubstanciado por autores pesquisadores  sobre 

Universidades Estaduais, Multicampi e internacionalização. 
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